
#8 5783 The Strategy for my issues

Where is there room for MINE? Haven’t we undermined the purpose by  
“setting“ these  new ones?
Physical and Spiritual Needs

חיי אדם חלק א כלל כד סעיף יט
 ונכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום ביחוד על צרכיו ופרנסתו, ושלא תמוש .

 התורה מפיו וזרעו וזרע זרעו, ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת, ושלא ימצא
 פסול חס ושלום בזרעו, וכל מה שיודע בלבו שצריך לו ונראה לי דאם אינו יודע לדבר
 צחות בלשון הקודש, יאמרנה אף בלשון שיודע, רק שתהיה מקירות לבו, ויותר טוב

מלאומרה בלשון הקודש בלא כוונה, דהא תפלה היא בכל לשון
 אבל בשאר ברכות אם רצה להוסיף, צריך שיהיה דוקא מעין אותה ברכה. כגון שיש
 לו חולה בתוך ביתו, יוסיף בברכת "רפאנו" ואפילו באמצע ברכה, רק שישאל דוקא
 בלשון יחיד, ויתחיל בתחלה בברכה, ואחר כך יוסיף. וע"ש בש"ע סי' קי"ט עוד מדין

 הוספה. ובג' ראשונות ואחרונות אסור להוסיף שום דבר. ודוקא צרכי יחיד. אבל צרכי
 רבים, מותר. ולכן נוהגים בכל המקומות לומר פיוטים אפילו בג' ראשונות ואחרונות

 :(קי"ב)

חשוקי חמד מסכת ברכות דף טז עמוד ב
בתר דמסיים צלותיה

תפילה בלב שלם
 כתב בסידור הגר"א אשי ישראל (פרשת קריאת שמע עמוד 114) וז"ל: וכתב החיי אדם,
 שראוי לכל אדם שאחר תפלת שמו"ע יתפלל תפילה קצרה מה שצריך לו, ויהי' בלב

.”שלם כדי לקיים מצוה זו "ולעבדו בכל לבבכם
…….

 וכתבו רבותינו שזוהי הסיבה שכל אחד מהאמוראים היה מתפלל תפילה מיוחדת אחר
 תפלתו, כמבואר בברכות ט"ז: ר' אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר... כי הרגישו

 .שהבקשה נחוצה להם. [וכ"כ בקיצור חרדים פ"א סעיף י']

Another Daily one - Used Annually
Early Adaptation

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א
 רבא בתר צלותיה אמר הכי: אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא
 נוצרתי, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, יהי
 רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל

 לא על ידי יסורין וחלאים רעים. והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי



#8 5783 The Strategy for my issues
•
• All of these are Tefillot But also Commitment of our Effort
• The Need for a Strategy- Tefilla Just one Aspect of it

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף יז עמוד א
ר' המנונא אמרו בוידוי של יו"כ משום קבלה לעתיד שבו

 שלא אחטא עוד" וכו'. והיינו וידוי דר' המנונא זוטא ביומא דכיפורי" הנה במצות"
 תשובה עליה מצווים אנו ביוה"כ מלבד הוידוי צריך נמי חרטה על העבר וקבלה

 לעתיד, והנה בנוסח וידוי של יו"כ אף שמצאנו וידוי וחרטה, לא מצאנו קבלה לעתיד,
 ולכך אומר ר' המנונא תפילה זו שיש בה קבלה לעתיד, ואף שהוא בא בלשון תפילה

 ואי"ז בא בלשון קבלה לעתיד, מ"מ כשמתחנן לקב"ה
 שלא יכשל אף בשוגג יש בו תוקף של קבלה לעתיד, (וגם נוסף בו חרטה), ועוד מצינו
 שכתב החפץ חיים שהמתפלל תפילות אלוקי נצור ואינו חושב למנוע עצמו מזה

 כפי יכולתו הרי זה מחציף פניו, ולכן כשמתפלל שלא יחטא, אף מקבל הוא על עצמו
.למנוע עצמו מן החטא


